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  ارزش سنت و جذبھ عدالت در توارث ھمسران
  
  

  خرد ھر چند نقد كاینات است 
  چھ سنجد پیش عشق كیمیاكار 

  بیـا و حال اھـل درد بشنـو 
  بـھ لفظ اندك و معني بسیـار 

  
  مقدمھ 

خانواده گسترده تكیھ دارد؛ خانواده یي كھ « قانون مدني میراثي از حقوق كھن است و بھ دلیل ریشھ قدیمي خود بھ مفھوم 
این گروه اجتماعي . باط دارند و ستون نسلھا و حاشیھ و اطراف آن از ھم ارث مي برندنسلھاي پیاپي در آن پیوند و ارت

در درون گروه نیز ، ھمھ بھ خاندان و . از دیر باز نقشي مھم در اقتصاد و سیاست و ھمبستگي قومي و ملي داشتھ است
اطاعت از بزرگ خاندان مباھات تبار خویش افتخار مي كنند؛ خود را موظف بھ حفظ قدرت و شوكت آن مي دانند؛ بھ 

در این گروه ، ارث بردن اعضاء از یكدیگر طبیعي . مي كنند و در یك گورستان مي آرامند تا نشان پیوند ابدي آنان باشد
  . است ھم با عالقھ و میل متوفي تناسب دارد و ھم ضامن بقاي ثروت خانواده در درون آن مي شود 

بي از زن و شوھر و فرزندان پیش مي رود و عالقھ ھاي پیشین قومي رو بھ سستي ولي ، امروز خانواده بھ سوي تركی
بھ عنوان مثال، توارث میان نواده ھاي عمو و خالھ نھ مبتني بر محبت و عالقھ و خود است مفروض متوفي : نھاده است

كشورھایي كھ مھاجرت در  این خویشان، بھ ویژه در شھرھاي بزرگ و. است و نھ بھ تحكیم مباني خانواده كمك مي كند
در نتیجھ حكمتي كھ موجب توارث شده . آن شایع است، گاه یكدیگر را نمي شناسند و ھیچ عالقھ و ارتباطي با ھم ندارند

در آن دیده مي ) مانند احترام بھ پدر و مادر( است تغییر یافتھ یا رو بھ دگرگوني است و تنھا نشانھ ھایي از رسوم كھن
  . شود

در اخالق كنوني ، زن بیگانھ اي نیست كھ بھ . ر ھمبستگي میان زن و شوھر نیز چھره دیگري یافتھ استاز سوي دیگ
حكم ضرورت بھ خانواده شوھر پیوند خورده باشد تا مرگ شوھر بتواند او را از ستون اصلي جدا سازد و بھ خاندان 

ود پرورده باشد، مركز عاطفي خانواده نوپا و یار و پدري بازگرداند این بیگانھ، بھ ویژه اگر فرزندي را ھم در دامان خ
ھمدل و معاون شوھر است؛ و پس از مرگ او ، بازمانده كانون پیشین و نگاھبان خانواده صدمھ دیده و نام متوفي و 
یي  حامي فرزندان آن است پس ، سزاوار نمي نماید كھ گاه از میراث خود محروم بماند یا اندكي سھم برد و ثبات خانواده

كھ او یكي از پایھ گذاران اصلي آن بوده است بھ عموزاده یي داده مي شود كھ سالیان دراز از فرھنگ و تبار خویش 
  . گریختھ و تنھا نامي از متوفي در خاطره اش مانده است

گرفتھ باشد،  با وجود این ، شتاب تحول حقوق، بویژه در موردي كھ احكام آن از سنتھاي پاگرفتھ یا موازین مذھبي الھام
بھ مراتب كندتر از دگر گونیھاي اجتماعي و پیشرفتھاي صنعتي است و تجربھ نشان مي دھد كھ قواعد حقوقي، بر حسب 

حقوقدان نیز در اندیشھ ھاي خود محافظھ كار است . طبیعت خود، میل بھ سكون و ثبات دارد و بھ كندي حركت مي كند
دل مي كند، دلیل این كندي، بي مباالتي یا ترجیح وضع انفعالي در امور  و بھ دشواري از سنتھا و ارزشھاي تاریخي

در نظام . اجتماعي نیست ؛ دلیل آن ، ارزشي است كھ براي ثبات روابط حقوقي و حفظ حرمت سنتھا و عادتھا قائل است 
، دو عامل نیرومند حقوقي، ارزش ھمگاني با مصلحت و نیازھاي اجتماعي و ارزش سنتھا، بھ عنوان ستون تمدن قومي 

بھ ھمین جھت است كھ در حقوق بیشتر . محرك است و ضرورت و تعادل این دو نیرو است كھ از شتاب تحول مي كاھد
كشورھایي كھ تمدن قدیمي دارند، در بخشھاي ارث و خانواده قواعدي بھ چشم مي خورد كھ بھ رسوم و عادتھاي ملي و 

  . ھ داردسنتھاي مذھبي بیش از مصلحت و منطق تكی
  

  ھنر حقوقدان و جمع ارزشھا 
در حقوق ما، استخوانبندي احكام ارث بر پایھ موازین شرعي تكیھ دارد و حقوقدان ، بھ دلیل اعتقاد بھ این حرمت واال یا 
منع قانون اساسي از تجاوز بھ احكام مذھبي ، با احتیاط فراوان با آنھا روبھ رو مي شود و دست خود را در جستجوي 

دشواري در این است كھ او ، ھمانند حكیم و جامعھ شناس، در كشف حقیقت آزاد نیست و پاي در . باز نمي بیند عدالت
عقال نظام حقوقي و آرمانھا و اعتقادھاي خود دارد؛ از درون و بیرون در فشار است و ھمین عوامل سبب مي شود تا 

دستي بر سر و دستي دیگر بر قلب خود دارد، از تالش  مبارزي دائمي، محافظھ كار و محتاط جلوه كند و در حالي كھ
  . باز ایستد و از آتش پنھان خاكستري سرد بھ جا ماند

با وجود این ھنر واقعي در گشودن كوره راه عدالت است و فضیلت در اجتھاد فن متناسب با ھنر دادگستري نیز در جمع 
عشق و عقل را در ھم آمیزد؛ نداي . دمت آن ھنر گذاردحقوقدان باید این فن را در خ. و ھمگون كردن ارزشھا است

در بحث . وجدان و تكلیف را ھمگام سازد؛ ارزشھاي متزاحم را مصون دارد و ایمان و نیاز و ضرورت را آشتي دھد 
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زیرا، نھ از فشارنیازھا و واقعیتھاي اجتماعي مي توان گذشت . ما، راه حل معقول در جمع خواستھا و حرمت سنتھاست
باید راه تحول آرام حقوق بھ سوي . نھ از حفظ حرمت سنتھا چشم پوشید تمام ھنر نیز در تمھید چنین راه حلھایي است ، 

در این مسیر از دو وسیلھ مستقیم و با واسطھ . عدالت را باز گذارد تا دریچھ اطمیناني براي كاستن از فشار نیازھا باشد
  . مي توان سود برد

لزوم احترام بھ قواعد مذھبي و سنتھا بھ معني . ادھاي تازه در سایھ چھره ھاي حادث عدالت استوسیلھ مستقیم ، اجتھ-١
طرح دوباره منابع اصلي فقھ گاه نشان مي دھد كھ چھ بسا شھرتھا كھ . رضا بھ ثبات احكام و سكون و بي حركتي نیست

ما نیز . سدي در برابر حركت اندیشھ ھا ساخت  بي پایھ و راھزن یا وابستھ بھ مصلحت گرایي زمان است و نباید از آنھا
بي تفاوت از اشكالھا و تعبدھا نمي گذریم و شوق رسیدن بھ عدالت دستمایھ و محرك پیشنھادھاي اصالحي در این مقالھ 

  . است
ي ، نباید در چنین حالت. استفاده از سیاست قانونگذاري و اجتھاد تازه در مقام تفسیر گاه بھ موانع اساسي بر مي خورد-٢

فن مناسب براي گریز از مانع، تمھید فرضھایي حقوقي و . بھ انتظار تحول قھري، اخالقي و سیاسي پاي از رفتن بست
آماره ھاي قانوني و انتخاب اداري است تا بھ طور غیر مستقیم قواعد حقوق بھ عدالت نزدیكتر شود بھ عنوان مثال ، 

ملك میراث خویشان دور مالیتھاي سنگین وضع كرد و ھمسر را از پرداخت براي محدود ساختن وارثان ، مي توان بر ت
چنانكھ دولتھا بھ طور معمول از این تمھید استفاده مي كنند تا در عمل خزانھ عمومي را جانشین ( مالیات معاف كرد 
ھر كس بھ اقتضاي یا با تشویق بھ نوشتن وصیتنامھ ھاي مناسب، اراده متوفي را ، كھ بیش از ) خویشان دور سازند

از » وصیت مفروض« رعایت عدالت میان وارثان خود آگاه است، وسیلھ تعدیل قواعد حقوق ساخت؛ یا با پیش بیني 
  . تسامح كاھالن نیز سود برد

در بحثھاي اصلي ، بویژه ھنگام طرح نابرابریھاي ارث زن و شوھر، شیوه بھ كارگیري این وسایل فني را نشان مي 
  . را بھ اشارت گفتیم بھ مجرد گرایي و كلي بافي تعبیر نشوددھیم تا آنچھ 

  
  وراثت ھمسر ھمراه با وارثان نسبي 

ھمسر شخص بھ سبب ارث مي برد؛ نھ حاجب وارثان نسبي مي شود و نھ ھیچ وارثي مي تواند مانع از ارث بردن او 
از دو ستون خانواده، از جھتي فراتر  موقع ھمسر شخص، بھ عنوان شریك زندگي و یكي) قانون مدني  ٨٩١ماده ( گردد

از خویشاني است كھ بھ قرابت ارث مي برند و گاه میراثي بیش از فرزندان و پدر و مادر مي برد؛ بویژه ، در خانواده 
بھ عنوان مثال، اگر متوفي پدر و . ھاي پرجمعیت كھ شمار فرزندان زیاد است، این امتیاز بھ روشني احساس مي شود

پسر و دو دختر و زن داشتھ باشد، سھم زوجھ بیش از سھم ھر یك از فرزندان مي شود و سھم زوج در این مادر و پنج 
باره چشمگیرتر است، در طبقھ دوم و سوم نیز اگر شمار خویشان در خط اطراف زیاد باشد، با ترقي فرض ھمسر بھ 

ین شایع بوده است و امروز در جامعھ ھاي دو برابر و بازھم این امتیاز آشكارتر است؛ حالتي كھ در سده ھاي پیش
صنعتي و بویژه در شھرھا كمتر دیده مي شود و ھمین امر سبب شده است تا عدالت پیشین دگرگون شود و فرض 

  . ھمسر، در مقام قیاس با سایر وارثان، ناچیز جلوه كند
  : است قانون مدني در ارث تمام طبقھ ھا بھ اشتراك ھمسر با خویشان نسبي تصریح كرده

در تمام صور مذكوره در این مبحث ، ھر یك از زوجین كھ « :قانون مدني اعالم مي كند  ٩١٣در طبقھ اول، ماده -١
زنده باشد فرض خود را مي برد و این فرض عبارت است از نصف تركھ براي زوج و ربع آن براي زوجھ، در 

ھ براي زوج و ثمن آن براي زوجھ، در صورتي كھ میث صورتي كھ میت اوالد یا اوالد اوالد نداشتھ باشد و ربع ترك
  » .اوالد یا اوالد اوالد داشتھ باشد و مابقي تركھ، بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم مي شود

در تمام مواد مذكور در این مبحث ، ھر یك از زوجین كھ باشد فرض خود را « : مي گوید ٩٢٧در طبقھ دوم ، ماده -٢
  . ل تركھ مي برد و این فرض عبارت است از نصف اصل تركھ براي زوج و ربع آن براي زوجھاز اص
در تمام موارد مزبوره در این مبحث ھر یك از زوجین كھ باشد فرض « :مي خوانیم  ٩٢٨در طبقھ سوم نیز در ماده -٣

  » .ربع آن براي زوجھخود را از اصل تركھ مي برد و این فرض عبارت است از نصف اصل تركھ براي زوج و 
  

  قواعد مشترك توارث . گفتار نخست 
  

  شرایط و موانع توارث 
زوجین كھ زوجیت آنھا دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یكدیگر ارث مي «:قانون مدني آمده است  ٩۴٠در ماده 
. بھ دائمي بودن زوجیت مي سازدآن را مشروط . این حكم، نھ تنھا قاعده توارث میان دو ھمسر را اعالم مي كند» .برند

شرط طبیعي دیگري كھ از مجموع قواعد ارث، و از جملھ تاریخ انتقال تركھ در زمان مرگ مورث، بر مي آید این 
با جمع . در لحظھ تحقق ارث موجود باشد تا ھمسر بتواند بھ این عنوان وارث تلقي شود) سبب(است كھ پیوند زناشویي 

دائمي بودن زوجیت ، مقتضي، اگر بھ مانعي برنخورد، سبب  - ٢ن زناشویي در زمان مرگ وجود پیما –آمدن دو شرط 



  تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جھان كنوني: عنوان مقالھ 
  

  نیا امیررضا دھقاني :نویسنده 
  
  
 

وقوع نزدیكي میان زن و شوھر از شروط عمومي وارث بھ سبب نیست و . انتقال بخشي از تركھ بھ ھمسر مي شود
  . چنان كھ خواھیم دید ، در نكاح مریض اماره نیاز شوھر بھ داشتن ھمسر است 

با وجود این، در مورد كفر باید افزود كھ اگر ھمسر مسلمان پیش از . درباره موانع ارث، قواعد عمومي حكمفرماست
ولي، درباره توصیف خروج از ) مكرر قانون مدني  ٨٨١ماده ( مرگ او كافر شود، بي گمان از ارث او محروم است

و فرضي كھ با وجود كفر ھمسر زوجیت باقي مي ماند اسالم ، باید میان موردي كھ كفر سبب انحالل نكاح مي شود 
  . تفاوت گذارد

در موردي كھ كفر باعث انحالل زوجیت است ، مانند فرضي كھ شوھر كافر شود یا زن مذھبي اختیار كند كھ از -١
انع بھ امري شمرد نھ مانع توارث زیرا، م) مقتضي( دیدگاه اسالم غیر كتابي است ، باید آن را از اسباب انحالل زوجیت 

گفتھ مي شود كھ از نفوذ مقتضي جلوگیري كند؛ در حالي كھ ، با انحالل زوجیت در زمان حیات مورث مقتضي ارث در 
پس ، باید بقاي اسالم را از شرایط تحقق . زمان مرگ او از بین مي رود و زمینھ توارث وجود ندارد تا كفر مانع آن شود

  . موردي كھ ھمسر كافري اسالم آورد و نكاح پیش از مرگ مورث منحل شود ھمچنین است در. شمرد) نكاح( مقتضي 
فرضي كھ كفر سبب انحالل زوجیت نمي شود، مانند اینكھ زوجھ مسلمان مسیحي یا یھودي شود، كفر را باید از موانع -٢

  . از نفوذ آن جلوگیري مي كند) نكاح( زیرا، با وجود مقتضي ارث . ارث شمرد 
  

  ن زناشویي در زمان مرگ وجود پیما. الف
  

  اھمیت بقاي زوجیت 
سبب توارث میان زن و شوھر را در تاریخ تحقق از بین مي . انحالل نكاح، خواه در اثر فسخ باشد یا انفساخ یا طالق 

اگر شوھر زن خود را بھ طالق رجعي مطلقھ كند ، ھر یك از « :قانون مدني نیز كھ اعالم مي كند  ٩۴٣حكم ماده . برد
با این قاعده تعارض ندارد و نباید آن را استثناي » .…كھ قبل از انقضاء عده بمیرد دیگري از او ارث مي برد آنھا

و قانونگذار با .) ح.ا.ق ٨ماده  ٢بند ( زوجھ كھ در عده طالق رجعي است در حكم زوجھ است « زیرا . واقعي شمرد
قانون مدني را نیز در قلمرو قواعد عمومي قرار  ٩۴٣ه ، حكم ماد» ایجاد فض بقاي زوجیت در زمان عده طالق رجعي 

مشھور فقیھان گامي فراتر نھاده و انحالل واقعي نكاح را نیز منوط بھ سپري شدن عده طالق مي دانند و . داده است
  . نشانھ ھایي از پذیرش این نظر در نوشتھ ھاي حقوقي كنوني نیز دیده مي شود

  قاي زوجیت طالق در مرض متصل بھ فوت و فرض ب
اگر شوھر در حال مرض زن خود را طالق دھد و ظرف یك سال از تاریخ « : قانون مدني آمده است  ٩۴۴در ماده 

طالق بھ ھمان مرض بمیرد ، زوجھ از او ارث مي برد ، اگر چھ طالق بائن باشد، مشروط بر این كھ زن شوھر نكرده 
، زیرا اثر طالق بائن و ھمچنین طالق رجعي پس از پایان عده بي  این حكم بھ ظاھر خالف قاعده و استثنا است» .باشد

وانگھي شوھر كردن .گمان انحالل نكاح است و زني كھ در زمان فوت مرد در زوجیت او نیست ، نباید از او ارث ببرد
  . زن پس از پایان عده نباید اثري در ارث او از شوھر داشتھ باشد

قانون مدني در فقھ نشان مي دھد كھ بھ احتمال زیاد دلیل واقعي ارث بردن زن  ٩۴۴ با وجود این ، پیشینھ تاریخي ماده
در فقھ ، گروھي . عدم نفوذ طالق در ارث ، بھ دلیل حرمت یا كراھت طالقي است كھ شوھر در واپسین بیماري مي دھد

ن انساني نمي تواند در اموال و از اندیشمندان بیمار مشرف بھ مرگ را در حكم محجور مي دانند، بھ این عنوان كھ چنی
امور خود تصمیم شایستھ بگیرد و بھ ھمین جھت ، تصرفھاي منجز او را ھم در حدود ثلث نافذ مي دانند و طالق 

مبناي این حكم را بھ معني جلوگیري از محروم ساختن زن از ارث در واپسین . مریض را در ارث مؤثر نمي سازند
ولي، در نظر مشھور حكم توارث بھ این دلیل نیست كھ شوھر در مكان اتھام بھ اقدام . روزھاي زندگي شوھر مي بینند
از این عبارت چنین برمي آید كھ . متعلق حكم، طالق در مرض متصل بھ موت است. ضرري بر زن قرار گرفتھ است

دام اضراري شوھر حكم توارث بھ مرض تعلق گرفتھ است بھ تھمت بھ بیان كنوني ما در حقوق توارث نھ مجازات اق
  . است نھ اماره بر وجود قصد اضرار بھ زن حكمي است موضوعي و ناظر بھ عدم نوفذ طالق مریض در ارث

نیست ؛ اثر عدم نفوذ طالق بیمار در ارث زن است ؛ » لزوم بقاي زوجیت « بر این مبنا حكم توارث استثناء بر قاعده 
زن است مانند فرض غیر منقول بودن اسباب و ادوات زراعت ، حكمي كھ نتیجھ آن فرض بقاي زوجیت از جھت ارث 

  . از جھت صالحیت محاكم و توقیف اموال
پس ، اگر شوھر از بیماري حال طالق بھبود . را باید تفسیر محدود كرد ٩۴۴بھ دلیل فرض بقاي زوجیت ، حكم ماده 

ھمچنین حكم ارث ویژه زن است و در . ي برد یابد سپس در اثر بیماري دیگر یا حادثھ اي فوت كند، زن از او ارث نم
موردي كھ زن پیش از شوھر بمیرد، نسبت بھ ارث زوج اجرا نمي شود در موردي ھم كھ زن خواھان طالق است و 

  . از شوھر بیمار ارث نمي برد. شوھر اجبار بھ طالق مي شود
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  فرض نسبي بطالن نكاح در واپسین بیماري 
ن كاري مشروع است ، جز این كھ احتمال دارد انگیزه اصلي شوھر افزودن ھمسر خود نكاح در دوران بیماري بي گما

بر شمار وارثان باشد، این است كھ براي رفع شبھھ ، قانونگذار ھمخوابگي با زن را نشان اراده جدي بر نكاح قرار داده 
گیزه اضرار بھ وارثان است، ولي است؛ بدین تعبیر كھ ، آمیزش با زن دلیل نیاز شوھر بھ داشتن ھمسر و نداشتن ان

مرگ شوھر و ھمخوابھ نشدن با ھمسري كھ در آخرین بیماري اختیار شده است این احتمال را تقویت مي كند كھ نكاح 
پس ، براي جلوگیري از آن ھدف و بر پایھ گریز از مظنھ . صورتي براي تحقق بخشیدن بھ جھت نامشروع متوفي است

  : قانون مدني در این زمینھ اعالم مي كند ٩۴۵ارث بي اثر شناختھ شده است ماده  ورود ضرر ، چنین نكاحي در
اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در ھمان فرض قبل از دخول بمیرد ، زن از او ارث نمي برد، لیكن اگر « 

  » .بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث مي برد
حكم اباحھ دخول بھ زني كھ در حال بیماري متوفي ھمسر او شده است دلیل بر درستي و نفوذ نكاح است و در این 

محروم ماندن زن از ارث نشان عدم نفوذ آن پس در مقام جمع این دو نشان عام و خاص ، باید چنین نتیجھ گرفت كھ 
سبي ، كھ مانند آن را در طالق مریض دیدیم ، در این چھره بطالن ن. نكاح مشروع و نافذ است، ولي در ارث اثر ندارد

باید پذیرفت كھ در كنار دو . با وجود این ، واقعیتي است كھ نباید كتمان كرد. نظریھ ھاي حقوقي ما ناشناختھ مانده است
ي مفھوم شایع بطالن و عدم نفوذ، ضمانت اجراي دیگري نیز وجود دارد كھ عدم قابلیت استناد، اصطالحي مناسب برا

ولي براي زن در برابر سایر وارثان . نكاح مشروع و نافذ است « :بیان نسبي بودن آن است ؛ بدین تعبیر كھ گفتھ شود
چنین طالقي در موضوع ارث براي وارثان در برابر زن « قبال استناد نیست، ھمچنین ، در طالق مریض ، باید گفت 

  » .قابل استناد نیست
فرض بطالن « عدم قابلیت استناد، نكاح مریض در برابر وارثان مالزمھ با « داشت كھ در آخرین تحلیل ، باید توجھ 

پس ، باید حكم مبتني بر آن را تفسیر محدود كرد تا از قلمرو فرض حقوقي تجاوز . نسبت بھ ارث زوجھ دارد» نكاح
ھمچنین ، . ر از زن ارث مي برددر نتیجھ، اگر زن پیش از نزدیكي با شوھر بیمار خود زودتر از او بمیرد، شوھ. نكند

نیز بھ قلمرو اصل موجود پیمان  ٩۴۵بدین ترتیب ، حكم ماده . حكم منع از ارث را نمي توان بھ مھر نیز سرایت داد
  . زناشویي، باز میگردد و چھره استثنایي آن از بین مي رود و ھمگوني قواعد صدمھ نمي بیند

  
  دوام نكاح . ب
  

  دائم است  توارث زن و شوھر ویژه نكاح
قانون مدني نیز مي  ١٠٧٧در ماده . قانون مدني توارث زن و شوھر مقید بھ دائمي بودن نكاح شده است ٩۴٠در ماده 

  : خوانیم كھ 
  » .مقرر شده است… ھمان است كھ در باب ارث … در نكاح منقطع، احكام راجع بھ وراثت زن«

ھر این است كھ نكاح دائمي باشد و در نكاح منقطع، نھ زن از پس، مي توان نتیجھ گرفت كھ شرط توارث میان زن و شو
قانون مدني را نیز باید بدین گونھ تكمیل كرد كھ ، در نكاح منقطع  ١٠٧٧شوھر ارث مي برد و نھ شوھر از زن ماده 

ھ قانون و پیشین ٩۴٠زیرا آن مفاد ماده . احكام راجع بھ وراثت زن و شوھر ھمان است كھ در باب ارث مقرر شده است
  . مدني در فقھ برمي آید كھ ھیچ تفاوتي میان زن و شوھر در این زمینھ نیست

  
  آیا شرط توارث در نكاح منقطع نفوذ حقوقي دارد؟ 
گرھي از فقیھان گفتھ اند كھ ، نكاح منقطع اقتضاي ایجاد توارث میان . در پاسخ بھ این پرسش، اتفاق نظر وجود ندارد

. گر در عقد شرط وراثت بھ سود یكي از آن دو یا ھر دو طرف شود، باید آن را نافذ شمردزن و شوھر را ندارد، ولي ا
بھ این دلیل كھ ، اگر پذیرفتھ شود عقد منقطع بھ حكم شرع اقتضاي توارث ندارد، . جمع دیگر ، شرط را باطل شمرده اند

این اختالف بھ نویسندگان . د آن را نافذ شمردپس نبای: شرط توارث بدین مي ماند كھ بیگانھ اي را در زمره وارثان آورند
از نظر منطقي نظري كھ شرط را نافذ نمي داند قویتر است، زیر قواعد ارث . حقوق مدني نیز سرایت كرده است 

وابستھ بھ نظم عمومي است؛ نھ با تراضي مي توان كسي را بر شمار وارثان افزود نھ وارثي را از این امتیاز محروم 
برمي  ٩۴٠چنانكھ از ماده ( پس ، اگر عقد منقطع را قانون از اسباب توارث نشناسد) قانون مدني  ٨٣٧ه ماد( ساخت 

  . شرط و تراضي دو طرف در این راه مؤثر نمي افتد) . آید
با وجود این ، كسي كھ مایل است بخشي از تركھ را بھ ھمسر خود بعد از فوت واگذار كند مي تواند تا میزان ثلث دارایي 

ھمچنین ، در صورتي كھ دادگاه از اوضاع و . بھ سود او وصیت كند و از این وسیلھ فني براي تحقق اراده اش سود برد
. احوال و مفاد تراضي در عقد چنین استنباط كند كھ مقصود از شرط وراثت تملیك بخشي از تركھ بھ سود ھمسر است

عالوه بر این ، ھر جا كھ بھ دلیل عدم ذكر اجل یا ابھام در مدت . باید آن را نافذ شمرد و از این راه بھ عدالت كمك كرد
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یا عبارتھاي بھ كار رفتھ در بیان مقصود نسبت بھ نوع نكاح تردید شود، بویژه در فرضي كھ مدت طوالني زندگي 
  . مشترك و داشتن فرزند آن را تأیید كند، باید آنچھ را واقع شده است حمل بر نكاح دائم كرد

  
  میراث شوھر . م گفتار دو

  
  فرض ثابت شوھر ؛ یادآوري 

این فرض در موردي كھ . چنانكھ گفتھ شد، شوھر تنھا بھ فرض ارث مي بردو ھیچ وارث دیگري حاجب او نمي شود 
بند ( ، یك چھارم از تركھ است »خواه از ھمان شوھر یا از دیگري و خواه فرزند مستقیم باشد یا نواده « زن فرزند دارد 

در نتیجھ ، ) قانون مدني  ٨٩٩ماده  ١بند ( و در حالتي كھ زن فرزندي ندارد، نیمي از تركھ ) قانون مدني  ٩٠٠ماده  ١
در تمام مواردي كھ شوھربا طبقھ دوم یا سوم از خویشان نسبي شریك در تركھ است، نصف از تركھ را بھ او مي دھند و 

در دید ) ھمسران و فرزندان( و با مفھوم خانواده كوچك نیم دیگر را بھ سایر وارثان امتیازي كھ چشمگیر است 
  . اجتماعي كنوني تناسب بیشتر دارد

فرض شوھر ثابت است و در موردي كھ در گروه وارثان صاحب قرابتي ھست چیزي بھ شوھر رد نمي شود، زیرا رد 
قانون مدني در این باره مي  ٩٠۵ماده . مي نامند » رد بھ قرابت « ویژه خویشان نسبي است و بھ ھمین مناسبت آن را 

  : گوید
از تركھ میت ھر صاحب فرض حصھ خود را مي برد و بقیھ بھ صاحبان قرابت مي رسد و اگر صاحب قرابتي در آن « 

طبقھ مساوي با صاحب فرض در درجھ نباشد، باقي بھ صاحب فرض رد مي شود، مگر در مورد زوج و زوجھ كھ بھ 
  …» آنھا رد نمي شود

درباره این حكم باید افزود كھ ھمسر بھ سبب ارث مي برد؛ بھ ویژه طبقھ معیني است نھ خویشي او با سایر وارثان 
پس، باید . شوھر با ھمھ طبقھ ھا ارث مي برد و خویشان نسبي در درجھ قرابت با او در رقابت نیستند. سنجیده مي شود

مانند موردي ( بیش از فرضھا باشد ) واحد( فروض در محاسبھ امكان رد را در صورتي مطالعھ كرد كھ میزان تركھ م
در این حالت ، از مانده تركھ چیزي بھ شوھر داده نمي شود و ھر چھ ھست ) . كھ متوفي شوھر و یك خواھر امي دارد

كھ و مانده تر ۶/١بھ فرض مي برد و خواھر امي  ٢/١در مثالي كھ آورده شد، شوھر . بھ صاحب قرابت داده مي شود
  . از تركھ است  ٢/١آن است كھ بھ خواھر امي داده مي شود و در نتیجھ ، سھم او نیز  ٣/١
  

  موردي كھ شوھر تنھا وارث ھمسر است 
  : مي خوانیم ٩٠۵از تركھ است و مانده نیز بھ او رد مي شود؛ چنانكھ در پایان ماده  ٢/١در چنین موردي فرض شوھر 

؛ یعني ، در حالتي كھ شوھر تنھا وارث »باشد، زائد از فریضھ بھ او رد مي شودلیكن اگر متوفي بھ غیر از زوج ن«…
، بي درنگ این پرسش بھ ذھن مي رسد كھ  ٩٠۵با خواندن حكم ماده . ھمسر خویش است، تمام تركھ را بھ ارث مي برد

ه است ھمانند تركھ بي چرا در مورد زن این ترتیب رعایت نمي شود و میراثي را كھ خود بھ یاري شوھرش فراھم آورد
وارث بھ دولت مي رسد؟ پاسخي در خور بھ نظر نمي رسد، زیرا وجدان انسان میل بھ عدالت دارد و حقوقدان نیز قانون 

  . را عادالنھ مي پسندد و مي كوشد تا راھي براي تحقق آرمان خود بیابد
و بھ تحلیل مداركي مي پردازیم كھ نویسندگان در گفتار سوم و ھنگام طرح ارث زن دوباره بھ این پرسش باز مي گردیم 

  . قانون مدني را بھ چنین تبعیضي ترغیب كرده است
  

  . شوھر از تمام اموال زن ارث مي برد
  : قانون مدني آمده است  ٩۴۶در ماده 

ابنیھ و  از) ٢اموال منقول از ھر قبیل كھ باشد ) زوج از تمام اموال زوجھ ارث مي برد، لیكن زوجھ از اموال ذیل « 
  » .اشجار

  : قرآن مجید است ، بدین عبارت » از سوره النساء  ١١قانون مدني در مورد شوھر ، آیھ  ٩۴۶مبناي حكم ماده 
  …» ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم یكن نھن ولد فان كان لھن ولد فلكم الربع مما تركن« 

مام اجزاء آن ارث مي برد و در این باره ھمھ مسلمانان چنین استفاده مي شود كھ شوھر از ت» ما ترك « از اطالق واژه 
  : از سوره نساء مي خوانیم ١١در دنبالھ آیھ . زن نیز در متن قرآن ھمانند شوھر است. اتفاق نظر دارند

  …» فلھن الربع مما تركتم ان لم یكن و لد فان كان لكم و لد فلھن الثمن مما تركتم« 
و رعایت شده است و در داللت آیھ بر این كھ فرض زوجھ نیز تمام تركھ شوھر را در بدین ترتیب عدالت الھي در كالم ا

است كھ نتیجھ آن بدین گونھ ) ع(اختالف فقیھان در داللت اخبار رسیده از امام معصوم . بر مي گیرد، ھیچ سخني نیست 
  . رباره میراث زن استقانون مدني آمده و در گفتار سوم خواھیم دید كھ محدودترین نظرھا د ٩۴۶در ماده 
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  میراث زن . گفتار سوم
  

  نابرابریھاي ارث زن و شوھر 
  . از آنچھ گفتھ شد سھ تفاوت عمده میان احكام ارث زن و شوھر در قانون مدني بھ چشم مي خورد

میزان ارث شوھر دو برابر زن است شوھر نصف و در صورت وجود اوالد یك چھارم از تركھ زن را ارث مي -١
  . زن یك چھارم و با وجود اوالد یك ھشتم از اموال شوھر است برد؛ فرض

در صورتي كھ شوھر وارث منحصر زن باشد، تمام تركھ زن میراث او است ؛ ولي ، زني كھ تنھا وارث شوھر  -٢
  . است بیش از یك چھارم ارث نمي برد

د و از تملك عین بنا و درختان محروم شوھر از تمام اموال زن ارث مي برد، در حالي كھ زن از زمین ارث نمي بر -٣
  . است و فرض خود را از بھاي آنھا مي برد

  
  تحوالت اقتصادي و اخالقي و مھندسي اجتماعي 

  
گذشتھ از تفاوتھاي احكام ارث زن و شوھر، از نظر اجتماعي نیز چند تحول مھم تعادل میراث زن در برابر شوھر و 

  . بر ھم زده استگاه زن و شوھر را در برابر سایر وارثان 
چنانكھ گفتھ شد در جامعھ ھاي صنعتي و بویژه شھرھاي بزرگ، عالقھ ھاي خانوادگي و ھمبستگي اقوام و قبیلھ یي -١

بھ ھمین جھت جامعھ . رو بھ سستي نھاده و جاي خود را بھ ھمبستگیھاي ملي و اعتقادي و سیاسي و اقتصادي داده است
سبي دست یافتھ اند كھ خانواده بزرگ اعتبار خود را از دست داده و خانواده كوچك ، شناسان و حقوقدانان بھ این توافق ن

سنتھا نیز تنھا در مورد پدر و مادر و تا اندازه . مركب از زن و شوھر و فرزندان ، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد
حق خود و فرزندانش مي داند با  پس ، اگر زن یا شوھري بمیرد، ھمسر از تركھ را. یي برادر و خواھر كارگزارند

اخالق عمومي نیز زن و شوھر را مقدم بر كاللھ ھا و خویشان طبقھ سوم مي . اكراه سھم پدر و مادر را نیز مي پذیرد
  . داند تفاوت میان خواستھاي اجتماعي و قانون را گاه احترام بھ سنتھا جبران مي كند، ولي آن را از بین نمي برد

قھ ھاي عشیرتي و قبیلھ یي، دیگر زن پیوند ناھمگوني از قوم دیگر برخانواده نیست ؛ یكي از دو با سست شدن عال -٢
تعصب قومي نیز مانع از ارث بردن او از خانھ موروثي، كھ ھمچون سرزمین دولت . ستون اصلي خانواده نوبنیاد است 
جعھ یي نیست كھ باید از دیدگاه خانواده امروز، شوھر كردن زن پس از مرگ شوھر فا. خانوادگي تلقي مي شد، نیست

در نتیجھ، محروم ماندن زن از ارث زمین و عین ابنیھ و اشجار مبناي اجتماعي خود را از دست داده . شوھر دور بماند
  . است
در خانواده ھاي پرجمعیت پیشین ، فرض زن با خویشان نسبي در تعادل بود، و چنانكھ در مقدمھ بحث دیدیم، گاه بیش -٣

گاه ناچیز مي نماید؛ بھ  ٨/١ولي ، در خانواده ھاي كنوني كھ شمار فرزندان كم است ، فرض . از سھم ھر فرزند مي شد
  . ناچیزتر جلوه مي كند ۴/١سھم او . ویژه ؛ در حالتي كھ زن با یكي از خویشان دور شوھر در طبقھ سوم ھمراه است

ي را نداشت؛ آباد كردن زمین ارزش مي آفرید و بنا و درخت و در سده ھاي پیشین، زمین و عرصھ بنا ارزش كنون -۴
ولي ، امروز فزوني ساكنان و كنبود زمینھاي مباح و قابل آباداني وضع را دگرگون كرده . چاه اركان اصلي دارایي بود

ن از زمین پس، در گذشتھ محروم ماندن ز. ھر چھ بر تراكم جمعیت افزوده شود، ارزش زمین نیز فزوني مي یابد: است
  . و عرصھ، آن اندازه بھ چشم نمي خورد كھ در وضع كنوني بھ نظر مي آید

اگر زنان در قدیم بدین خشنود مي شدند كھ بھ . خواستھاي اجتماعي و ادعاھا نیز در جھان كنوني دگرگون شده است -۵
. ادعاي برابري و گاه برتري دارند امروز. عنان انسان مورد عنایت شوھران باشند و بھ نیكي و عدل با آنان رفتار شود

در جھان صنعتي، زنان در اقتصاد خانواده و كشور سھمي برجستھ دارند و دیگر موجودي سربار و مصرف كننده و 
اجیر بھ حساب نمي آیند تا بھ سھم ناچیز خود ار دارایي سرپرست خانواده قانع باشند؛ اینان خواھان مشاركت ھستند نھ 

این نیرو محدود بھ سازمانھاي زنان در برابر صف آراستھ مردان نیست؛ اخالق عمومي و  احسان وانگھي نفوذ
این تخمھ فعال بسیاري از نظامھاي حقوقي را بر ھم . سازمانھاي بین المللي و حقوق بشر نیز با آنان ھمداستان ھستند

پس، . كم تعادل نسبي آنھا گام بردارند  زده است و دولتھا ناچار شده اند در راه برابر ساختن حقوق زن و مرد یا دست
خرد اداري حكم مي كند كھ نظم بخشیدن و آرام كردن و ھدایت این نیرو در زمره برنامھ ھاي اجتماعي و حقوقي مھم 

غفلت و بي مباالتي بر قانونگذار و مدیران بخشوده نیست و بي گمان بھ بنیان خانواده آسیب مي رساند و . قرار گیرد
  . نامطلوب بھ بار مي آوردواكنشھاي 

آن است كھ در غالب موارد با ارزشھاي اخالقي و » مھندسي اجتماعي « منتھا، دشواري این گونھ مصلحتگراییھا در 
در مسألھ ارث . اقتصادي و سیاسي در تعارض است و انتخاب ارزش با مصلحت برتر بھ سختي صورت مي پذیرد 

ل یادآور شدیم نیروي اصالح طلب را دریافتیم؛ ولي، از سوي دیگر قدرت و زن، عاملھاي خواھان اصالح را بھ اجما
احكام ارث قانون مدني از یادگارھاي فقھ . اعتبار سنتھا و ارزش واالیي را كھ موازین اسالمي دارد نباید از یاد برد
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ار مرز نوگرایي و عدالت امامیھ است و در پرتو قواعد اسالمي ریشھ آن احترام فراوان دارد و ھمین احترام و اعتب
  . خواھي را فشرده مي كند

قواعد . وانگھي، حقوقدان در جستجوي عدالت ، آزاد نیست و آرمانھا او باید در درون نظام حقوقي صورت پذیرد
. مربوط بھ ارث زن چنان صریح است كھ رویھ قضایي و اندیشھ ھاي حقوقي توان ایجاد تحول در این زمینھ را ندارد

. وید قانونگذار نیز نمي تواندبھ قواعد مذھبي تجاوز كندپس ، ناچار باید از قانونگذار خواست كھ بھ ضرورتھا پاسخ گ
در نتیجھ، ھر پیشنھاد اصالحي نیز باید در مرحلھ نخست راھي نشان دھد كھ مقصود را در درون نظام حقوقي اسالم 

م را در قایل تحقق سازد بر پایھ ھمین مبنا، بھ استقبال تفاوتھاي ارث زن و شوھر مي رویم و امكان اصالح و تحول احكا
ولي، پیش از طرح مسائل اصلي ، بھ مقدمھ یي مشترك نیاز ھست كھ بارھا در فلسفھ . حقوق كنوني ارزیابي مي كنیم

  . حقوق و مناسبتھاي گوناگون از آن سخن گفتھ ایم و اجمالي از آن را یادآور مي شویم
  

  مقدمھ و مباني 
  : داشت در جستجوي راه حلھاي اسالمي، باید بھ دو نكتھ مھم توجھ

اختالط فتاواي فقیھان اسالمي با منابع و موازین شرعي باعث شده است كھ : رأي فقیھ را باید از حكم شرع تمیز داد-١
بعضي چنین پندارند كھ ھر گونھ اصالح یا تحولي در فقھ سنتي مخالفت با شریعت است، در حالي كھ باید پذیرفت كھ 

این سرمایھ . دیشھ ھا و آرمانھاي فقیھان در دوران طوالني عصر اجتھاد استبخش مھمي از فقھ زاده استنباط عقلي و ان
. فرھنگي داراي ارزشي واالست ، ولي امكان اجتھاد تازه و رعایت مصلحت و ضرورتھاي كنوني را از مانمیگیرد

، تحول آرامي كھ آنچھ ما را پایبند مي كند، لزوم سیر و حركت در نظام اسالمي و رعایت منابع مسلم آن است وانگھي
فقھ در تاریخ انسجام و تكامل خود یافتھ است ، نشان زنده یي از تغیییر برداشتھا و شیوه استدالل در این نظام حقوقي 

  . است
آنچھ درباره تمیز حكم شرع از رأي فقیھ گفتھ شد بھ معني انكار نفوذ نظام . تحمل نظرھاي نو در امور اختالفي -٢

شكستن این حصار فرھنگي ، در موردي كھ فقیھان بھ . نظرھایي كھ در آن ابراز شده نیست فرھنگي و حقوقي فقھ و 
دشوار است و بویژه ، اگر شرایط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد، بھ معني تجاوز بھ موازین . اتفاق رسیده اند
قاعده یي قانونگذاررا ناگریز از  ولي ، در فرضي كھ فقیھان نیز در استنباط حكم اختالف دارند، ھیچ. اسالمي است

قانون اساسي پیش بیني شده است كھ دادرس مي تواند، در صورتي كھ  ١۴٧در اصل . بیرون نظر مشھور نمي كند
. فتواي غیر مشھور نیز ممكن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضي است. قانوني نباشد، بھ فتاواي معتبر استناد كند

م حقوقي ما توان تحمل نظرھاي نو را ، بویژه در صورتي كھ با فتواي معتبري از فقیھان ھمراه پس باید پذیرفت كھ نظا
اگر قاضي بتواند با انتخاب نظري مھجور از شھرت پیروي نكند و عدالت ملموس را : در نتیجھ ، باید گفت . باشد، دارد

توان بر او خرده گرفت كھ چرا عدالت را فداي بر آن ترجیح دھد، بي گمان قانونگذار نیز چنین اختیاري دارد و نمي 
  . شھرت نكرده است

  
  تفاوت فرض زن و شوھر؛ وصیت مفروض 

و تغییر آن در نظام حقوق اسالمي )١١سوره نساء ، آیھ ( چنانكھ گفتھ شد، تفاوت این دو فرض مستند بھ حكم قرآن است 
ساده ترین وسیلھ ، براي شوھري كھ : عي توسل جست و در سایھ قانون اساسي امكان ندارد، پس باید بھ تمھیدھاي فر

شوھر مي تواند ثلث تركھ خود یا كمتر . مایل است ھمسر او بیش از فرض خود از تركھ ببرد، استفاده از وصیت است 
فرض « قانونگذار نیز مي تواند با ایجاد . از آن را بھ سود ھمسر وصیت كند و بدین وسیلھ در میزان فرض او بیفزاید

  : این وسیلھ را تكمیل كند بھ عنوان مثال ، قانونگذار مي تواند اعالم كند» قوقي ح
در صورتي كھ زن ھمراه با طبقھ دوم یا سوم وارثان فرض مي برد، چنین فرض مي شود كھ شوھر ثلث خود را بھ « 

  » .انده از او استنباط شودمگر اینكھ خالف آن از وصیتنامھ متوفي یا سایر اسناد بھ جاي م. سود زن وصیت كرده است
وصیتنامھ یا یادداشت ( بدین ترتیب ، وصیت بر شوھر تحمیل نمي شود و او مي تواند بھ ھر وسیلھ كھ در اختیار دارد 

از سوي دیگر ، چون پس . اراده مخالف خود را بیان كند؛ زیرا چنین وصیتي واجب نیست ، مفرض است) خصوصي
ن فرض مي شوند، سكوت شوھر در برابر این قرض حمل بر رضاي بھ وصیت مي شود؛ از انتشار قانون ھمھ آگاه بر آ

قانون مدني  ٢٢٠ماده ( ھم چنانكھ سكوت در برابر متعارف حمل بر رضاي ضمني بھ پذیرش مفاد آن در قرارداد است
روشن دارد و پیشینھ یي » رضاي تقدیري « و » شروط بنایي« و » شروط ضمني« و مانند این فرض در فقھ در ) 

  . تعبیرھاي دیگري از اراده استنباط شده یا مفروض است 
را ،كھ بھ حكم غلبھ احساس فرض شده است تكمیل مي كند و آزادي اراده ) موصي( در واقع ، حكم قانون رضاي شوھر

وصیت « گر، بھ بیان دی. او در بیان اصالح یا رد فرض قانون، اشكال تحمیل یا اجبار بھ وصیت را از بین مي برد
ھمان نقشي را دارد كھ قوانین تكمیلي و عرف در قراردادھا بر عھده دارند و بھ ھمین ) اگر پذیرفتھ شود( » مفروض

دلیل ھم باید آن را جانشین اراده موصیي غافل یا فرصت نیافتھ شمرد این فرض، با حكم قرآن مجید در تعیین فرض زن 
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در » وصیت مفروض« آن مي دھد و نھ آن را حذف مي كند؛ برعكس،تمھیدنیز مخالفت ندارد، زیرا نھ تغییري در 
زنان . راستاي حقوقي كردن تكلیف یا ترغیب اخالقي قرآن بھ وصیت كردن معروف بھ سود پدر و مادر و خویشان است

  . را نیز راضي و دلبستھ بھ خانواده و ترغیب بھ حسن معاشرت با شوھر مي سازد
بھ : رد كھ عدالت اقتضا كند قابل استفاده است و نباید آن را ویژه ترمیم ارث زن پنداشتدر ھر مو» وصیت مفروض« 

در نتیجھ ) نواده ھا( عنوان مثال، در موردي كھ یكي از فرزندان خانواده پیش از پدر مرده است و اكنون فرزندان او 
فرض وصیت معادل سھمي كھ بھ پدر آنان از تركھ پدربزرگ محروم مي مانند، » یمنع االبعد» االقرب« اجراي قاعده 

در صورت حایت مي رسید، منع قائم مقامي نواده ھا را در حالت وجود فرزند متوفي جبران مي كند و وسیلھ اجراي 
  . عدالت قرار میگیرد

  
  در صورتي كھ وارث منحصر است محروم ماندن زن از تملك تمام تركھ شوھر 

  
قانون  ٩٠۵و  ٨٩۶مواد ( فرض ارث مي برند و مانده تركھ بھ آنان رد نمي شودگفتھ شد كھ وارثان بھ سبب تنھا بھ 

ولي این قاعده در موردي كھ شوھر وارث منحصر باشد اجرا نمي شود و تمام تركھ از آن او است ؛ چنانكھ در ) مدني 
راي متوفي وارثي بھ غیر از لیكن ، اگر ب«… :قانون مدني و در مقام بیان استثنا بر قاعده مي خوانیم ٩٠۵پایان ماده 

خواندن این استثنا ذھن را متوجھ این نكتھ مي سازد كھ ،اگر منطق و » .زوج نباشد ،زائد از فریضھ بھ او رد مي شود
عدالت چنین حكم مي كند كھشوھر در صورتي كھ وارث منحصر است بر تمام تركھ دست یابد ، چرا این حكم در مورد 

ند این تبعیض حكم شرع است یا استنباط گروھي از فقیھان؛ نگاه اجمالي بھ تاریخ فقھ پاسخ زن اجرا نمي شود؟ آیا مست
درباره رد بھ سبب در فقھ امامیھ پنج نظر ابراز شده و ھر یك مستند بھ اخبار متعددي . مناسب را بھ دست مي دھد 

ولي زوجھ تنھا . ھ زوج رد مي شودنظر مشھور این است كھ ، در صورت انحصار وارث بھ ھمسر، مانده تركھ ب. است
ولي . آورده است ٩٠۵قانون مدني نیز ھمین نظر را پذیرفتھ و در ماده . است) ع(فرض خود را مي بردو بقیھ از آن امام

رد بھ زن بي قید و شرط و برابري زن و شوھر، كھ مستند بھ  -١: ، دو نظر دیگر نیز بھ سود رد بھ زن ابراز شده است
رد بھ  -٢است و طرفداري از آن بھ ظاھر كالم شیخ مفید در مقنعھ نسبت داده است ؛ ) ع( یر از امام باقرروایت ابي بص

زن در صورت غیبت امام،كھ شیخ صدوق در من الیحضره الفقیھ و شیخ طوسي در كتاب اخبار و شھود اول در لمعھ و 
  . كرده اند عالمھ حلي در تحریر و ارشاد، براي جمع بین اخبار از آن طرفداري

مانند ) ع(بویژه در زمان غیبت امام( بدین ترتیب، در بحثي مورد اختالف ، اگر قانونگذار از برابري زن و شوھر 
طرفداري كند و با فقیھان و محدثان برجستھ یي ھمانند صدوق و شیخ و شھید و عالمھ و دیگران ھمراه ) عصر كنوني

در این حالت نیز فرض وصیت براي . و منابع اسالمي تخلف كرده استشود،بھ دشواري مي توان گفت كھ از موازین 
« منتھا ،اگر پیشنھاد آزادي قانونگذار در این باره پذیرفتھ شود، دیگر نیازي بھ : جبران فرض زوجھ قابل استفاده است 

تفاوت سھم  قانون مدني درباره ٩۴۶ماده  حرمان زن از ارث زمین و عین ابنیھ و شاجار . نیست» وصیت مفروض
  . میراث زن و شوھر اعالم مي كند

از ) ٢از اموال منقول از ھر قبیل كھ باشد ) ١: زوج از تمام اموال زوجھ ارث مي برد، لیكن زوجھ از اموال ذیل « 
  » .ابنیھ و اشجار

ستنباط را تقویت از این ماده چنین برمي آید كھ زن از زمین و عرصھ اعیان ارث نمي بردو پیشینھ آن در فقھ نیز این ا
  . مي كند

  : قانون مدني نیز، در تكمیل محدودیت ارث زن، مي افزاید ٩۴٧ماده 
زوجھ از قیمت ابنیھ و اشجار ارث مي برد و نھ از عین آنھا و طریقھ تقویم آن است كھ ابنیھ و اشجار با فرض « 

  » .استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم مي گردد
زن از زمین و بھاي آن ارث نمي برد، از تملك اعیان و درختان احداث یا غرس شده بر روي زمین  بدین ترتیب، نھ تنھا

  . نیز محروم است و معادل قیمت آنھا با وارثان شریك در تركھ است ؛ مانند حقي كھ طلبكاران بر تركھ دارند
  : عده مورد توجھ باشددر اجراي این حكم استثنایي، دو نكتھ اھمیت اساسي دارد و باید بھ عنوان قا

در اجراي این قاعده ، ھر جا تردید در غیر . محروم ماندن زن از زمین چھره استثنایي دارد و باید تفسیر محدود شود-١
مانند حق سر قفلي و ( با تردید در الحاق حقي بھ زمین باشد) مانند حق سر قفلي و سھم شركتھا( منقول بودن مالي شود

مانند بوتھ ھاي خودرو، خیار مربوط بھ تملك زمین، حق انتتفاع از ( در الحاق حقي بھ زمین باشد یا تردید) سھم شركتھا
، باید اصل را بر ) زمین و اثر حق ارتفاق بر امالك دیگران در بھاي اعیان و اشجار و حق شفعھ و امتیاز اعیاني

د مي كنند در بسیاري از اختالفھا اھمیت دارد و بر این شیوه تفسیر، كھ تمایل بھ سوي عدالت نیز آن را تأیی. وراثت نھاد
  . قلمرو اصل وراثت ھمسران مي افزاید

در ارزیابي بھاي بنا و درختان زمین، باید آن را، با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت، تقویم كرد؛ یعني ،  -٢
، استحقاق بقاء در ١: زیرا، دو شرط. تباید چنین فرض شود كھ بنا و درخت بھ رایگان بر زمین استقرار یافتھ اس



  تأملي بر وضع شناسي حقوق بشر در جھان كنوني: عنوان مقالھ 
  

  نیا امیررضا دھقاني :نویسنده 
  
  
 

رایگاني این استحقاق ، بر بھاي آن اموال و در نتیجھ ارث زن مي افزاید و در راستاي اجراي اصل توارث . ٢زمین
  . میان ھمسران است

ابي یا ارزیابي بنا و درختان در زمان فوت شوھر مناط است و پس از آن ، ھر تغییر كھ در این قیمت پیدا شود و ھر خر
نقصي كھ بھ بار آید، در میزان ارث زن مؤثر نیست و او، ھمچون طلبكار مبلغي پول، در تغییرھاي ملك و بھاي آن نھ 

بعضي نیز بھاي زمان دفع را مناط اعتبار مي دانند و زن را شریك وارثان . نفعي مي بردو نھ ضرري متحمل مي شود
  . مي شمارند

ھا را بھ زن بدھند، او مي تواند فرض خود را از عین بنا و درختان بردارد؛ بھ بیان با وجود این ، اگر وارثان این ب
بدھكاران و صاحبان وثیقھ وارثان ھستند و مانند ھر . دیگر ، بنا و درختان تركھ و ثیقھ طلب زن از بابت میراث است

طلب زن نیز حال است و مي . رندراھن دیگر تا پرداخت آن بدھي حق تصرف و تغییر و انتقال در عین مرھون را ندا
تواند براي وصول آن اقامھ دعوي كند یا ھنگام تقسیم تركھ از دادگاه بخواھد كھ میزان آن را تعیین و در فرض او 

منتھا، چون دین وارثان بھتركھ تعلق دارد، نمي توان طلب زن را از سایر اموال وارثان استیفا كرد، مگر . منظور دارد
ان و اشجار پس از فوت تلف شده باشد؛ یعني ، زن نمي تواند از وثیقھ بگذرد و ھمچون طلبكار عادي در موردي كھ اعی

زن مي تواند، در مقام اجراي حكم پرداخت بھاي زمین و اشجار یا ضمن دادرسي . بھ سایر اموال و ارثان رجوع كند
في بھ ھم نرسد، در جریان حصر وراثت و تعیین ھمچنین ، اگر اختال. اصلي، از دادگاه تملیك اعیان و اشجار را بخواھد

میراث زن، دادگاه مي تواند رضاي دو طرف را درباره تملك عین در تصدیق انحصار وراثت بیاورد قانون مدني بھ 
  : مي گوید  ٩۴٨و بھ اجمال در ماده . آیین تملك عین و چگونگي این تحول اشاره یي نكرده است

ثھ از اداء قیمت ابنیھ و اشجار امتناع كند، زن مي تواند حق خود را از عین آنھا استیفاء ھرگاه در مورد ماده قبل ور« 
  » .نماید

پس از تملك سھم مشاع عین بنا و زمین، وضع حقوق زن مانند شریك در ملك مشاع است و نباید اجرتي بابت استقرار 
  . ملك خود بر زمین بپردازد

  
  امكان تحول در قانونگذاري 

در قرآن مجید، كھ مھمترین منبع حقوق اسالمي و معیار درستي سایر منابع است ، زن نیز از تمام تركھ شوھر ارث -١
فلھن الربع مما تركتم ان « :از سوره نساء بھ صراحت اعالم شده است  ١١در آیھ . مي برد و ھیچ قید و استثنایي ندارد

و مفسران و پاره یي از فقیھان نیز در توضیح و بیان آیھ ھیچ قید »مما تركتم لم یكن لكم و لد ، فان كان لكم و لد فلن الثمن
و مخصصي براي آن نگفتھ اند و در تقسیم تركھ با وارثان دیگر نیز سھم زوجھ را یا از تمام تركھ شوھر آورده اند و 

ل شوھر ارث مي برد سختي این شكوت و تغافل دست كم نشان مي دھد كھ در داللت قرآن بر این كھ زن از تمام اموا
تاریخ و حكمت نزول آیھ نیز نشان مي دھد كھ پیامبر در مقام بیان حكم و خطاب بھ كساني بوده است كھ بھ زنان . ندارند

از میراث شوھران ارث نمي داده اند و در این مقام بعید است كھ تمام حكم و از جملھ حرمان زن از زمین و اعیان بنا و 
ه باشد اتفاق سایر مذاھب اسالمي بر اجراي بي قید و شرط حكم قرآن ھم شدت ظھور و صراحت حكم درخت ، گفتھ نشد
  . را تأیید مي كند

در اخبار معصومان نیز بعضي داللت بر برابري زن و شوھر از جھت قلمروي ارث دارند؛ چنانكھ در روایت ابن  -٢
یرثھا و ترثھ من كل « :مي فرماید) ع(زن از زمین، امام ابي یعفور و ابان و فضل بن عبدالملك ، درباره پاسخ ارث

نیز بر پایھ ھمین خبر نظر مي دھد كھ زن از تمام تركھ شوھر ارث مي برد ) ابن جنید( و اسكافي» شيء ترك و تركت
یز بعضي ن. و سید مرتضي نیز براي جمع بین اخبار زن را از تملك عین زمین مخروم و از قیمت آن بھره مند مي داند

باشد كھ پاداش جھاد و براي مردان )مفتوح العنوة( احتمال داده اند كھ اختصاص زمین بھ مردان ویژه زمینھاي فتح شده 
  . است و درباره سایر زمینھا، زن ارث مي برد

  : در میان فقیھان نیز برداشتھا و اندیشھ ھا یكسان نیست و ھشت نظر در گفتھ ھا نمایان است  -٣
  . وارد از زمین و عین بنا و درختان ارث مي بردزن در تمام م)١
  زن از قیمت زمین و اعیان و اشجار ارث مي برد؛ ) ٢
زني كھ از ھمان شوھر فرزند دارد از تمام تركھ ارث مي برد و زني كھ عقیم مانده است از زمین و عین ابنیھ و ) ٣

  . اشجار محروم است 
  ارث نمي برد؛  زن مطلقًا از زمین و عین ابنیھ و اشجار) ۴
  . زن از عرصھ خانھ و مسكن محروم است است و از زمین ارث مي برد) ۵
  . زن بي فرزند از زمین ارث نمي بردو از قیمت ابنیھ و عین اشجار ارث مي برد) ۶
  : شوھر نیز مانند زن از ارث زمین و عین ابنیھ و اشجار محوم است ) ٧

  . است) توح العنوة مف( حرمان ارث زن ویژه زمینھاي فتح شده 
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دو نظر سوم و چھارم مشھورتر از سایر نظرھاست و نگاه اجمالي بھ شمار فقیھاني كھ زن صاحب فرزند از شوھر را 
قانون مدني درباره مادر  ٩۴۶از تمام تركھ او بھره مند مي دانند نشان مي دھد كھ در تأیید مشھور فقیھان از حكم ماده 

  . است و حتي بھ نظر مي رسد كھ مشھور بزرگان بھ وراثت زن بچھ دار تمایل دارند فرزندان متوفي بھ شدت تردید
بھ یقین حكم الھي و قرآني با برابري زن وشوھر و وراثت زن از تمام . ١بدین ترتیب ما با وضعي رو بھ رو ھستیم كھ 

شمندان بھ ھفت گروه و شاید بیش درباره احتمال تخصیص قرآن بھ اخبار و مفاد آن ، اندی. ٢.اموال شوھر موافق است 
اجماعي بر سر راه تحول حكم حرمان بھ چشم نمي خورد و شھرت آن را تأیید نمي كند در این . ٣. از آن تقسیم شده اند

بھانھ سنت گرایي نشده است ؛ كدام فقیھ » مانع شرعي« وضع آیا پاسخ نگفتن بھ نداي عدالت دریغ و ظلم نیست و 
ي را كھ ،در حال گریز از قیل و قالھایي مفسران اخبار، بر بال فرشتھ عدالت بھ سوي قرآن مي روشن ضمیر قانونگذار
  » .رود نكوھش مي كند

  
  :منابع

  
ما این مقالھ را با . تجدید چاپ مقاالتي كھ بھ قلم صاحبان نظر نوشتھ مي شود، آینھ گرفتن در برابر قرص ماه است

  مجلھ حقوقي . لھ دانشكده حقوق نقل كرده ایم مج ٢٩توصیھ و رضاي استاد ، از شماره 
  . بھ بعد ٢۵٢، ش ١ناصر كاتوزیان، فلسفھ حقوق ، ج. ك.در این زمینھ ر-١
پس قانونگذار یا ) . ١٢سوره نساء ایھ ( » تلك حدود اهللا« در قرآن كریم، پس از تعیین قرض وارثان، مي خوانیم  -٢

  . ا بھ دلیل اعتقاد مذھبي، در این زمینھ محتاطتر استمفسر چنین احكامي بھ دلیل اطاعت از قانونی
١- Fietions  
   ٧٢، ش ١ناصر كاتوزیان، خانواده، ج. م.ق ١٠۵٩ماده . ك.ر -١
  ھمان كتاب  -٢
، جواھر الكالم، »لو طلقت رجعیة توارثا اذا مات احدھما في العدة ، النھا بحكم الزوجة« :در شرایع محقق آمده است -٣

   ١٩۶، ص  ٣٩ج 
   ٢٢۵و  ٢٢۴دوره مقدماتي، خانواده ، ش :  ٢٧٣و ٢٧٢، ش ١خانواده ج. ك.ر -١
لیس « :آمده است ) ع(نقل كرده اند، در پاسخھاي امام ) ع(اخباري كھ زراره و عبید بن زراره از حضرت صادق  -٢

د زن خود را طالق ، یا در برابر این پرسش كھ آیا مریض مي توان»الیجوز طالق المریض« و …» للمریض ان یطلق
، شیخ محمد حسن ١٨۵، ص  ٨سید محمد جواد عاملي ، مفتاح الكرامة ، ج : دھد، جواب منفي داده شده است؛ بھ نقل از 

   ١٢٧،ص  ٣٢نجفي، جواھر الكالم ، ج
  . بھ بعد ٢٠٩ناصر كاتوزیان، وصیت در حقوق مدني ایران ، ش . ك.ر -٣
  . ١۵۴، ص  ٣٢جواھر الكالم ، ج . ك.ر -١
   ٢٧۶، ش  ١ناصر كاتوزیان ، خنواده ، ج. ك.ر -٢
، ص ٢ج(پاره یي از محققان در فقھ نیز این نتیجھ را بھ روشني دریافتھ اند، چنانكھ فاضل ھندي در كشف االثام  -١

من « :را تأیید مي كند مي نویسد در توجیھ ترددي عالمھ نسبت بھ ارث بردن شوھر و درباره جھتي كھ آن)  ٣٠٠
و براي …» اجتماع شروط صحة النكاح و ارتفاع الموانع و لذا كان لھ و طوھا و انما بطل بالنسبة الیھا باالجماع و السنة

شھید ثاني، شرح . ك.دیدن نظر مخالف كھ نكاح پیش از دخول را در ارث ھیچ یك از زن و شوھر مؤثر نمي داند، ر
  …» اال في المریض، الذي تزوج في مرضھ فانھ الیرثھا و الترثھ« :١٧٢، ص ٨لمعھ ، ج 

در مانده اند یا با پراكنده گویي بھ بي نظمي در نظام حقوقي ارث  ٩۴۵و  ٩۴۴بھ ھمین جھت نیز در توجیھ مواد -٢
این اضططراب كم و بیش : اانددامن زده اند، یا چنین پنداشتھ اند كھ با تأیید استثنایي بودن این احكام بھ مسألھ پاسخ گفتھ 
  . در كتابھاي فقھي نیز دیده مي شود، ولي نویسندگان حقوقي بر این اضطراب افزوده اند

معامل در رابطھ دو . مانند این مفھوم د معاملھ بھ قصد فرار از دین نیز در قانون محكومیتھاي مالي دیده مي شود -١
ھمچنین است تاریخ اسناد عادي كھ در برابر اشخاص ثالث . تفاده استغیر قابل اس« طرف نافذ و در برابر طلبكاران 

. ك.و جایگاه آن در نظام قراردادي، ر»عدم قابلیت استناد« براي دیدن مفھوم .) م.ق ١٣٠۵ماده ( قابل استناد نیست 
   ٢٨٧ص ) ١٢(، و قرائت و تمرین  ۴۶۶، ش٢ناصر كاتوزیان، قواعد عمومي قراردادھا، ج

، ص  ٨مفتاح الكرامة،ج ( …» ولو ماتت ھي قبل الدخول ففي توریثھ منھا نظر« :عالمھ حلي آمده است در قواعد -٢
اگر عقدنكاح درباره شوھر پیش از نزدیكي بي اثر باشد، درباره زن ھم باید ھمین « وجھ تردید در این است كھ ) ١٨٨

در حالي كھ دست : باره ھر دو طرف یكسان استزیرا، عقد یكي است و اثر آن، ھر چھ باشد، در. حكم را جاري ساخت
و نسبي بودن ضمانت اجراءجلوگیري از اضرار بھ وارثان این اشكال را بر طرف » عدم قابلیت استناد« یافتن بھ مفھوم 

  . در رابطھ با ارث شوھر است» فرض بطالن نكاح«مي كند و وسیلھ فني آن 
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ج . محقق ، شرایع ، كتاب نكاح، جواھر كالم ): نقل چھار قول در فقھدر  ٠،  ٧۵۴، ص  ٢نراقي ، مستند ، ج . ك.ر -١
   ٢٩٩ -٢٩۶، ص  ۵شھید اول و شھید ثاني، شرح امعھ،ج ): كھ این گفتھ را تأیید و نظر مشھور میداند (  ١٩٣،ص  ٣٠
   ١٩٣ص .  ٣٠شیخ محمد حسن نجفي، جواھر الكالم، ج  -٢
؛ و براي دید نظر ٣٢٩، ش ١جعفري لنگرودي ، ارث ، ج. ك.ر.ر فقھ در تأیید نفوذ شرط و ھمراھي با مشھورد -٣

؛ سید  ١١۴؛ مھدي شھیدي ، ارث ، ش  ٢۶١و  ٢۶٠، ص  ٣سید حسن امامي، ج . ك.مخالف و تأیید عدم نفوذ شرط، ر
  . ١٢، ش  ١حسین صفایي و اسداهللا امامي، حقوق خانواده ، ج 

  .  ٢٠، ض ١كاتوزیان ، خانواده ج . ك .ر -١
… و اعلم ان ظاھر القرآن العزیز حصر،نصیب الزوج و الزوجة االعي« : مقدس اردبیل در شرح ارشاد مي نویسد -١

  . ۴٢٧، ص ١١مجمع الفائده ،ج …» و مقتضي ذلك عدم الرد علیھما اصًال 
لزوج الخالف بین المسلمین في ان ا« : ٢٠٧، ص  ٢٠٧، ص ٣٩شیخ محمد حسن نجفي، جواھر الكالم، ج . ك.ر -١

  » .یرث من جمیع ما تركتھ زوجتھ من ارض و بناء و غیر ھما
ھیچ قید و مخدودیتي درباره میراث زن نیامده است، بھ این دلیل كھ ) بھ بعد ١۴، ص ٢ج ( ( در تفسیر مجمع البیان -١

  . از نظر ادبي در داللت آیھ تردید نیست
بھ بعد؛ گذري بر انقالب ایران مقدمھ یي بر  ٢، ص  ١ ؛ گامي بھ سوي عدالت، ج٢۴٠، ش ٢فلسفھ حقوق، ج . ك.ر -١

  . بھ بعد ۶۵جمھوري اسالمي ، ص 
در فقھ یكي از دالیل امكان تنفیذ معاملھ فضولي و كشف آن از نفوذ معاملھ رضاي تقدیري مالك در زمان وقوع  -١

بوده است، ھمان گونھ كھ اكنون  بدین تعبیر كھ ، فرض مي شود مالك در زمان عقد نیز راضي بھ معاملھ: معاملھ است
یعني، : بھ بیان دیگر، رضاي كنوني مالك كاشف از رضاي تقدیري او بھ ھنگام معاملھ است. نیز بھ آن رضا مي دھد

میرزا . ك.ر:این فرض را بھ وجود مي آورد كھ ، اگر او در زمان معاملھ نیز آگاه و حاضر بود بھ آن رضایت مي داد 
از این نظر انتقاد ھم شده است و ما نیز داللت رضاي كنوني را بھ رضاي .  ١٨۵و  ١٨۴ره ، ص حبیب اهللا رشتي، اجا

ولي، طرح این بحث نشان مي دھد كھ رضاي  ٣۵٣، ش٢قواعد عمومي قراردادھا، ج. ك.زمان عقد ضعیف مي دانیم ر
  . مفروض یا تقدیري بدعتي نیست كھ تصور آن دشوار یا دور از مباني فقھي باشد

و بر مبناي  ١٩۴٣در كشورھاي اسالمي ، مصریان نیز در قانون ارث و وصیت و وقف و احوال شخصیھ مصوب  -٢
براي بھره مند ساختن نواده یي كھ بھ دلیل مرگ » وصیت واجب«مذھب ظاھري كھ وصیت را واجب مي داند، از نھاد

وصیت «ابوالحسن محمدي،. ك.ر. ده اندپدر در زمان حیات پدر بزرگ، از ارث او محروم مانده است، استفاده كر
بھ بعد؛ محمد  ١١۶، ص  ١٣۵٨، اسفند  ٢١نشریھ دانشكده حقوق و علوم سیاسي ، ش » واجب در حقوق مصر

  . بھ بعد  ٢٠ابوزھره، شرح قانون وصیت، ص 
القربین بالمعروف كتب علیكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خیرا الوصیة للوالدین و ا(  ١٨٠سوره بقره ، آیھ . ك.ر -١

  . استفاده وجوب شود یا استحباب» كتب« ،اعم از این كھ از تركیب امر ) حقا علي المتقین
   ٢٢ص . ك.ر -٢
، ص  ٨؛ شھید ثاني ، شرح لمعھ ، ج  ١٧٩، ص ٨ج. سید محمد جواد عاملي، مفتاح الكرامة . ك.در این باره، ر -١
  . بھ بعد ۴٢۵، ص ١١ج؛ مقدس اردبیلي ،مجمع الفایدة و البرھان، ٨١
  . ٢٠٧، ص ۴بلغة الفقھیھ، ج : سید محمد آل بحر العلوم -٢
  ، ٨٣، ص ٨رجل مات و ترك امراة ، قال علیھ السالم المال لھا، بھ نقل از شرح لمعھ ، ج -٣
  . ٨١، ص ٨شرح لمعھ ، ج -۴
  . ١۶٨، ص  ٢تحریر االحكام، ج -۵
  . ۴۴٢و  ۴٢۵، ص ١١ج . ھانمقدس اردبیلي ، مجمع الفائدة و البر. ك.ر -۶
  . بھ بعد ۵٨كاتوزیان، دوره مقدماتي حقوق مدني، اموال و مالكیت ، ش . ك.ر -١
   ٩٠۵، ش ۵كاتوزیان، قواعد عمومي قراردادھا، ج. ك.در مورد ارث خیار زن در معاملھ زمین ، ر -٢
  . ١٧٢، ص  ٨جشھید ثاني، شرح لمعھ ، . ك.درباره اصل وراثت و حكم استثنایي حرمان، ر -٣
   ٩٧٩مصطفي عدل، شرح قانون مدني ، ش . ك.در این باره ، ر -١
  .  ٢١۴و ٢١٢حاج شیخ محمد علي اراكي ، رسالتان في االرث و نفقة الزوجھ، ص . ك.در این زمینھ، ر -١
؛ نظر و احتمال مخالف ٢١۶، ص  ٣٩شیخ محمد حسن نجفي، جواھر الحكالم، ج . ك.در تأیید این نظر در فقھ، ر -٢

  . نیز داده شده است كھ صاحب جواھر ضعیف مي داند
 ١۶، ص ٢؛ شیخ طبرسي، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج ٣٢۶، ص١فاضل مقداد، كنز العرفان في فقھ القرآن، ج -٣
( ، شیخ طوسي تفسیر تبیان، مقنع و مراسم  ۴۶۵، مقدس اردبیلي، زیدة البیان، ص  ٧٢٨بوالفتوح رازي، ص ؛ ا ١٧و 

  ). از كشف الرموز ٢٧٠ص .  ٣٩بھ نقل از جواھر الكالم، ج 
  . ۴۵٧شیخ محمد تقي التستري، النجعة في شرح المعة، كتاب عتق تامیراث، ص  -۴
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  . ١۶۵سید مرتضي، االنتصار، ص  -١
  ) ٢٠٩، ص ٣٩ج ( نقل از جواھر الكالم و او ھم از دعائم االسالم درباره اخبار  -٢
  . سید مرتضي ، ھمان كتاب -٣
اذا كان للزوجة من المیت ولد، ورثت في جمیع ما ترك، ولو لم یكن، لم ترث من االرض شیئًا و « :محقق، شرایع  -۴

ص  ٩مفتاح الكرامة، ج ( عالمھ حلي، قواعد. ك.ین ر، ھمچن ٨٣۵، ص » اعطیت حصتھامن قیمت االالت و االبنیة
مفتاح الكرامھ، شیخ عبداهللا : ، تحریر و مختلف و ارشاد و تبصره و ایضاح و لمعھ و بسیاري دیگر، نقل از) ١٨٩

  . ۴۶٧مامقاني، متاھج المتقین، ص 
  ) ١٩٠، ص  ۵نقل از فاضل مقداد ، التنقیح الرائع، ج( شیخ مفید و ابن ادریس  -١
  . ٣٢٩و  ٣٢٨، ص  ٣، فیض كاشاني ، مفاتیح الشرایع، ج  ١٧٣، ص ٨شھید اول، لمعھ ، شرح لمعھ ، ج . ك.ر -٢
ھذه › : درباره محروم ماندن زوجھ مي نویسد )  ۴٢٢، ص ١١مجمع الفائده و البرھان، ج ( مرحوم مقدس اردبیلي  -٣

ثیرة الدالة علي ان الزوجین یرثان كل واحد من صاحبھ من مسألھ مشكلة ، النھا خالف ظاھر القرآن و عموم االخبار الك
و لحن عبارت نشان مي دھد كھ چگونھ فقیھ نامدار در …»جمیع ما ترك كسایر الورثھ، فاالخراج الزوجة منھما مشكل 

 نیز در بیان مشكل ۴۵٠در صفحھ . دغدغھ گریز از ستیز عدالت و سنت است و پیوستن بھ اكثریت را دشوار مي بیند
فال استبعاد و الیحتاج الي فھم العلة و ھو ظاھر، و انما ) ع( و بالجملة ، اذا ثبت الحكم من المعصومین« :خود مي نویسد

فاضل مقداد نیز در ترجیح نظري كھ زن بچھ دار را از تمام تركھ شوھر صاحب حق مي داند ، » الكالم في ثبوت ذلك
  . ١٩٢، ص  ۴بھ نقل از التنقیح الرائع، ج ”» الفة القرآوالتخصیص حسن لكونھ تقلیًال لمخ« :مي نویسد

  
  

  دكتر ناصر كاتوزیان : نویسنده
  بانك اطالعات قوانین كشور: برگرفتھ از

  


